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Větší komfort pro cestující

Čtvrtá výzva kotlíkové dotace

Deštivý etapový závod

VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ
V DĚČÍNĚ
JE OPRAVENÉ

ÚSTECKÝ KRAJ
APELUJE
NA MAJITELE KOTLŮ

TOUR DE FEMININ
VYHRÁLA NORKA
HEINEOVÁ

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
v následujících řádcích bych se rád
zaměřil na jednu ze základních potřeb dnešní civilizace, a to na zajištění
zdravotní péče. Bohužel se z této běžné
potřeby jistoty nejbližšího lékaře, který
nám dokáže pomoct, stalo díky špatnému hospodaření v Rumburku čekání na rozhodnutí tamních zastupitelů
i na jejich schopnosti vyjednávání o záchraně Lužické nemocnice. Nezaznívá
z mých úst poprvé, že zajistit dostupnou zdravotní péči mají ze
zákona zdravotní pojišťovny. Tedy pro své klienty, kteří si u nich
pojištění platí. Ústecký kraj již před dvěma lety nabídl Rumburku pomocnou ruku, když se objevily první problémy. Rumburk
odmítl s tím, že se na zadlužené nemocnici pokusí prodejem
komerční společnosti vydělat. Nepodařilo se. A nyní je kraj stejnými lidmi a jejich okolím pasován do role viníka za současný
stav. Znovu tedy musím zopakovat, že pouze město a vedení nemocnice zavinilo současnou situaci. Kraj i Krajská zdravotní se
naopak snaží od začátku všemi zákonnými možnostmi pomoct.
A budou se o to snažit dál, protože chtějí, ne protože musí. Protože kraji záleží na obyvatelích celého regionu, i na těch, které jejich samospráva zklamala v takto základních potřebách.
V nejbližších týdnech bude konečně znám model nové zdravotnické péče na Šluknovsku. Budeme vás o všech aktualitách informovat na webových stránkách kraje i prostřednictvím médií.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří
je památkou světového dědictví UNESCO

H

ornické památky v saském a českém
Krušnohoří byly zapsány na Seznam
světového dědictví. Rozhodl o tom Výbor
světového dědictví na svém 43. zasedání
v ázerbájdžánském Baku. Počet památek
v České republice, které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na
třináct.
Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří,
jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z nichž
17 se nachází na území Saska a pět v českém
Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina
Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá
věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, který měla
těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém
světě.
„Je pro nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ocitl po boku dalších
památek světového dědictví. Na tuto chvíli
dychtivě čekali i obyvatelé krušnohorského
regionu, který se opírá o stovky let trvající
tradici společného soužití lidí na obou stranách hranice,“ řekla náměstkyně ministra
kultury ČR Petra Smolíková.

Hornická krajina Mědník.

Pro Českou republiku znamená potvrzení
výjimečné světové hodnoty Krušných hor
první úspěšný zápis na Seznam světového
dědictví po 16 letech. Naposledy byla na tento prestižní seznam zapsána v roce 2003 Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa.
Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty
Hornického regionu Erzgebirge/Krušno-

Na severu mohou slavit.
Na olympiádě dětí a mládeže se nejvíce
Lipová na Šluknovsku se stala
krajským plavcům a gymnastkám
Vesnicí roku Ústeckého kraje 2019 dařilo
medailí z Her IX. letní

T

itul Vesnice roku Ústeckého
kraje 2019 putuje opět po
roce na Děčínsko. Obec Lipová,
která patří k jedné z nejsevernějších obcí v republice, sousedí s Německem. Po Kytlici, jež
zvítězila v loňském roce, putuje
ocenění do malebné obce s téměř 600 obyvateli.
Obec Lipová leží v nadmořské výšce 361 m n. m., rozkládá
se mezi vrchy a protéká jí Luční
potok. První zmínka o Lipové je
z poloviny 14. stol. V obci jsou
významné památky, mezi které
patří také kostel zasvěcen sv. Šimonovi a Judě či socha sv. Jana
z Nepomuku. Největší vzácností
je socha sv. Josefa naproti škole.

V obci sídlí v podstávkovém
domečku na návsi Společnost
pro trvale udržitelný rozvoj
Šluknovska. V objektu se také
nachází infocentrum. Obec v nedávné době obnovila zámecký
rybník včetně odbahnění a zhotovila kanalizaci s napojením na
vilémovskou čističku.
Mezi kulturně sportovní život
v obci patří především tradiční
Lipovský jarmark a trh starých
řemesel, Lipovský Dřevák, setkání rodáků, sportovní oddíl
kopané a jiné kulturní aktivity.
V Lipové se 15. srpna uskuteční oficiální vyhlášení soutěže
Vesnice Ústeckého kraje roku
2019.

Plocha praporu obce Lipová je úhlopříčně dělena na červenou
a zelenou plochu, kde se do sebe prolínají dva lipové listy, vždy v obrácené barevnosti. Motiv lipového listu je odkazem na nový poválečný
název obce – Lipová, jejíž původní název zněl Heinspach, Hainsbach,
Hanšpach, Onšpach.

hoří je podloženo mimo jiné světově významnými vynálezy a inovacemi v oblasti
báňských a hutních technologií, které se
zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří,
a o globální význam Krušných hor pro rozvoj
báňské legislativy, administrativy a školství,
ale také měnových systémů.

36

olympiády dětí a mládeže 2019 si z Liberce odvezla
výprava Ústeckého kraje. V pořadí všech zúčastněných krajů to
stačilo pouze na 12. místo ze 14.
Ústecká výprava si odvezla devět
zlatých, 11 stříbrných a 16 bronzových medailí.
Oproti poslední letní olympiádě si krajští sportovci polepšili
o tři medaile. Nejvíce se dařilo
mladým plavcům, konkrétně
Matyáši Ryšánkovi (tři zlaté

a jedna bronzová) a Tomáši Moravcovi (jedna stříbrná a dvě
bronzové), dále pak gymnastce
Patricii Makovičkové (dvě zlaté,
jedna stříbrná a jedna bronzová) a cyklistovi Adamu Seemanovi (jedna zlatá a stříbrná).
Pokračování na straně 6

Vlajkonoškou výpravy Ústeckého kraje byla mistryně světa ve
sportovním aerobiku Adéla Citová.

Dětské domovy Ústeckého kraje zajistí péči v elektromobilech od Skupiny ČEZ

V

rámci Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČEZ, a.
s., a Ústeckým krajem se letos
naplnil projekt elektromobility
převážně pro dětské domovy
Ústeckého kraje. Celkem 22
elektromobilů a k nim stejný
počet dobíjecích stanic darovaných Skupinou ČEZ poslouží
zejména k městské přepravě
dětí z dětských domovů do zdravotnických zařízení, k zajištění
zásobování dětských domovů
i převozu dětí na různé akce
a soutěže.
Po území Ústeckého kraje
začíná jezdit dalších 22 nových
automobilů na elektrický pohon
a rozvoj elektromobility v tomto
regionu roste skokovým tempem. Po loňském předání 19
elektromobilů sociálním ústavům se tak letos rozrostla elek-

tromobilová flotila Ústeckého
kraje o dalších 22 vozů. 17 jich
zamířilo do dětských domovů,
další pět využijí sociální ústavy.
„Velmi si spolupráce se skupinou ČEZ nejen v této oblasti
vážím. Elektromobily využívají
pro služební cesty zaměstnanci krajského úřadu již několik
let. Dlouhodobě podporuje kraj
i vznik nových dobíjecích stanic. Od loňského roku mohou
výhody elektromobilů využít pro

svou náročnou práci i pracovníci
v sociálních službách, teď se seznam rozšíří i o školská zařízení.
Všechna auta byla vybrána tak,
aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ popsal význam
spolupráce se skupinou ČEZ
hejtman Oldřich Bubeníček.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje doporučil 17
dětských domovů a Odbor sociálních věcí doporučil pět so-

Elektromobilová flotila Ústeckého kraje se rozrostla.

ciálních ústavů, kterým energetická společnost ČEZ darovala
cekem 22 elektromobilů a 22
dobíjecích stanic. Pracovníkům
v dětských domovech i v sociálních službách poslouží především k přepravě dětí a klientů
do lékařských zařízení po městě,
rozvozu stravy, zásobování a zajištění další nezbytné agendy.
Na území Ústeckého kraje
provozuje Skupina ČEZ aktuálně 19 veřejných dobíjecích
stanic, z toho 11 rychlodobíjecích schopných doplnit 80 %
kapacity baterie elektromobilu
za 20-30 minut. Veřejné dobíjecí stanice ČEZ jsou k dispozici
např. v lokalitách Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Most,
Teplice, Litoměřice, Trmice,
Prunéřov, Ledvice nebo v Hrušovanech.

Ústecký kraj
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Čeští rychlostní kanoisté vybojovali
v Račicích devět medailí

D

vě zlata, jedno stříbro a šest
bronzových medailí získali
rychlostní kanoisté na evropském šampionátu v kategorii
juniorů a do 23 let v Račicích.
Česká hymna jim dvakrát zazněla v neděli, kdy po kajakáři
Jakubu Zavřelovi vystoupaly na
stupínek pro vítěze také juniorské kajakářky Štěpánka Sobíšková a Barbora Galádová, které
vyhrály v olympijské disciplíně
deblkajak na 500 metrů. Poslední českou medaili šampionátu
přidal juniorský kanoista Jiří
Minařík na dvoustovce.
„Devět medailí, to je perfektní
výsledek. Je to výrazně víc, než
se dalo odhadnout. Nejenže se
podařilo proměnit skoro všechny šance v disciplínách, kde
jsme si na medaile tajně mysleli,
ale závodníci dokázali překvapit
i v některých disciplínách, kde
bych si neodvažoval odhadnout,
že by na medaili mohli dosáhnout. Musejí být maximálně
spokojení,“ řekl reprezentační
trenér Pavel Hottmar. „Je to o to
lepší, že se jim to podařilo doma
v Račicích. Myslím, že prostředí a fandění rodičů a kamarádů

k úspěchu také přispělo. Domácí šampionát navíc umožnil to,
že závodníci mohli mít velkou
podporu oddílových trenérů,
bez jejichž skvělé práce bychom
tolik úspěchů neměli. Patří jim
díky.“ Medaile po nedělních
finálových jízdách předal i náměstek hejtmana pro školství
Petr Šmíd. Letošní šampionát je
spolu s projektem Česko vesluje
na seznamu Rodinného stříbra
Ústeckého kraje.
České medaile
na mistrovství Evropy juniorů
a závodníků do 23 let:
Zlato: Štěpánka Sobíšková,
Barbora Galádová (K2 500 m,
juniorky), Jakub Zavřel (K1 500
m, U23)
Stříbro: Jiří Minařík (C1 1000
m, junioři)
Bronz: Tomáš Sobíšek (K1
1000 m a K1 500 m, junioři),
Petr Fuksa (C1 1000 m, U23),
Kateřina Zárubová, Adéla Házová, Gabriela Hermély, Barbora Betlachová (K4 500 m, juniorky), Barbora Galádová (K1
1000 m, juniorky), Jiří Minařík
(C1 200 m).

Zlatá radost Štěpánky Sobíškové a Barbory Galádové (K2 500 m,
juniorky).

Srpnové farmářské trhy

P

rázdniny jsou v polovině
a s nimi také na náměstích
měst Ústeckého kraje jsou již tradičně připraveni farmáři se svými regionálními
produkty. Tradiční Severočeské
farmářské trhy
pořádá o. s. Český um - Artificum
Bohemicum pod
záštitou hejtmana. V naší pozvánce na srpen jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 7., 13, 20. a 27. srpna od
8 do 15 hodin. Bílence: hřiště
v Bílencích, sobota 31. srpna
od 14 do 19 hodin (okresní dožínky). Chomutov: Náměstí
1. máje, soboty 10. a 24. srpna od
8 do 12 hodin. Litoměřice: ná-

městí Felixe Holzmanna (ulice
5. května), od 7:30 do 13 hodin,
pátek 2., 9., 16., 23. a 30. srpna.
Louny: Mírové náměstí, sobota 3., 17. a 31.
srpna od 8 do
12 hodin. Lovosice: Václavské
náměstí, úterý
6., 13., 20. a 27.
srpna od 9 do 16
hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, středa 21. srpna od 9 do 16 hodin. Roudnice
nad Labem: Karlovo náměstí,
sobota 24. srpna od 8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody,
pátek 9. a 23. srpna od 9 do 16
hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 6., 13., 20. a 27.
srpna od 9 do 16 hodin, čtvrtek
1., 8., 15., 22. a 29. srpna od 9 do
16 hodin.

Můj názor: ZACHOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE JE PRO KRAJ PRIORITOU
V červencovém čísle se budeme mimo jiné věnovat i aktuální situaci v Lužické nemocnici v Rumburku. Ústecký kraj v půlce
července vydal ve spolupráci s Krajskou zdravotní veřejné prohlášení a také uspořádal spolu s KZ a zástupci ZZS ÚK tiskovou
konferenci, kde znovu odmítl tvrzení vedení města Rumburk i vládních představitelů, že je kraj viníkem této stávající situace
a pouze kraj ji má urychleně vyřešit. Otázka zní tedy následovně: „Jak se vy osobně díváte na celou aktuální situaci kolem zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku?“

Petr Šmíd (SPD a SPO), náměstek hejtmana a krajský zastupitel
Pokud by situace nebyla tak zoufalá, pak by celý tento příběh mohl
posloužit jako námět absurdní
komedie s názvem „Zloděj volá,
chyťte zloděje.“ Na katastrofální situaci s kvalitou poskytované
zdravotní péče ve Šluknovském výběžku jsem své kolegy v Radě Ústeckého kraje upozorňoval v podstatě nepřetržitě, již od samého
začátku svého působení ve funkci
náměstka hejtmana. Probíhala jednání s majitelem nestátního (soukromého) subjektu Lužická Nemocnice Rumburk. Na základě mé
intervence se uskutečnila výjezdní
Rada ÚK ve Varnsdorfu, kde se
radní měli šanci na místě seznámit
s problematikou, a kde se někteří
zastupitelé Rumburku prezentovali vulgaritami a agresivitou. Nicméně padla nabídka. Převezmeme
nemocnici, ale chceme o ní mít
informace. Na tom jednání skončila. Vinit ze současné situace Ústecký kraj může snad jenom člověk
mdlého rozumu nebo někdo, kdo
pokřivováním pravdy chce dosáhnout nějaké výhody. Blíží se volby
a někteří dosud neviditelní politici
nebo aktivisté mají žně. Vedení Ústeckého kraje se celou záležitostí
neustále zabývá, a aniž by potřeboval nějaké „královské“ rady, vnímá
potřebu pomoci celou záležitost
vyřešit ku prospěchu občanů. P. S.
Jsem občanem Varnsdorfu, jsem
občanem Šluknovského výběžku
a jsem občanem Ústeckého kraje. Jako takový mám v rámci obav
o své děti a blízké osobní zájem
celý, pro nás životně důležitý problém, vyřešit co nejdříve.
Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Veřejné prohlášení kraje je stále bez konkrétního výstupu. Říká
„chceme pomoci“, ale skutek zatím utek. Kraj tvrdí, že za zdravotnickou péči zodpovídá především
zdravotní pojišťovna, nikoliv kraj.
Ovšem navzdory tomu zároveň
říká: „potřebnou zdravotnickou
péči nezajistila v Rumburku místní samospráva“. Pánové z kraje by

si v tom měli udělat jasno. Přestaňme svalovat vinu jeden na druhého
a začněme konečně konat! Je také
třeba vědět, že město Rumburk
prostřednictvím své nemocnice
zajišťovalo základní zdravotní
péči pro spádovou oblast s 55 tisíci obyvateli, když samo město má
pouhých 11 tisíc obyvatel. Daňová
výtěžnost, tedy příjem obce, tuto
skutečnost nezohledňuje. Je jedno
zda máte či nemáte ve vlastnictví
nemocnici, rozhodující pro daně
v obcích je pouze počet obyvatel.
Kdo a kolik z jiných měst nebo kraje přispěl Rumburku alespoň na
obnovu majetku? To je stejné jako
např. u nemocnice v Kadani na
druhém konci kraje. Spádovost 45
tisíc obyvatel a nemocnici dotuje
město Kadaň (cca 20 milionů ročně), malou částkou přispívá sousední Klášterec nad Ohří a zhruba
něco kolem 2 milionů dostaneme
od kraje na vybavení lůžky. Obdobně je tomu u ostatních regionálních nemocnic mimo krajskou
zdravotní. Přitom kraj každoročně
uvolňuje pro pět nemocnic Krajské
zdravotní dotaci ve výši 250 – 400
mil. Kč. Naprostý nepoměr proti
nemocnicím mimo Krajskou zdravotní. Zdravotní politika kraje je
zaměřena téměř výhradně na pomoc „svým“ pěti okresním nemocnicím. Tento způsob „péče“ může
vést postupně k dalším koncům,
jako ve Šluknovském výběžku.
Kdepak asi soudruzi z kraje udělali
chybu? Tvrdí, že nikde, ale z dlouhodobého hlediska bohužel ano.
Měli by posuzovat zdravotnictví
v kraji jako celek a ne se soustředit
pouze na pět vyvolených nemocnic
v Krajské zdravotní, protože daně
a zdravotní pojištění v kraji platíme všichni. I my, kteří nemáme to
štěstí bydlet v blízkosti pěti nemocnic Krajské zdravotní.
Stanislav Rybák (KSČM), náměstek hejtmana pro zdravotnictví a krajský zastupitel
Současná situace má více příčin.
Je ale především odrazem neutěšené situace zdravotnictví v České
republice. Nedostatek lékařů, sester i dalšího personálu je pro něj
charakteristická. Nutné je k tomu

Jednání k Lužické nemocnici pokračují

Ú

vodem upozorňujeme čtenáře, že tento text vznikal
v době uzávěrky krajských novin, tedy v pondělí 22. července
a jde tedy o poslední aktuální informace k tomuto datu.
Společnost Krajská zdravotní,
a. s. má již výsledky hloubkové
prověrky celkové kondice Lužické nemocnice v Rumburku,
které byly potřeba k dalšímu
jednání o zajištění rozsahu zdravotnické péče na Šluknovsku.
„Posouzení prověrky bude muset být projednáno v orgánech
Krajské zdravotní a Ústeckého
kraje. Důležitá nyní budou jednání vedení Krajské zdravotní
a to nejprve v úterý 23. července
s náměstkem ředitele VZP Davidem Šmehlíkem a den nato,

ve středu 24. července, s ministrem zdravotnictví ČR Adamem
Vojtěchem, které představitelé
Krajské zdravotní, a. s., chtějí
s posouzením jako podrobně
seznámit,“ upřesnil na začátku
týdne předseda představenstva
KZ Jiří Novák. Aktuálně proběhla mimo jiné i jednání mezi
zástupci kraje, města Rumburk
a ministerstva zdravotnictví,
kde byly navrženy čtyři důležité
milníky, na kterých závisí další
kroky k případnému převzetí nemocnice. Prvním z nich je právě
zmíněný audit a další pak obě
jednání na VZP a ministerstvu
zdravotnictví.
Jednou z podmínek kraje pro
další jednání o převzetí je například i stažení insolvenčního
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návrhu, který představenstvo
nemocnice kvůli předluženosti na zařízení podalo. K tomu
by ovšem muselo předcházet
nové jednání rumburského zastupitelstva a jejich rozhodnutí
o úhradě ztráty nemocnice. „Řešení zdravotnické péče a konkrétně situaci v Lužické nemocnici měly vládnoucí politická
uskupení v Rumburku ve svých
volebních programech. Věřím
tedy, že se nakonec rozhodnou
právě ve prospěch svých voličů
a obyvatel Šluknovska. Stále
bohužel musím opakovat, že
není možné, aby kraj či Krajská
zdravotní převzala nemocnici s desítkami milionů dluhů,“
uvedl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

Jednání představitelů Krajské zdravotní, která mají předcházet možnému převzetí nemocnice, neustala. Jsou vedena
stále, a opět se snahou pomoci
Rumburku a celému Šluknovskému výběžku zachovat potřebnou zdravotní péči, kterou
jim bohužel nezajistila místní
samospráva či pojišťovny. V návaznosti na pokračující zájem
Krajské zdravotní zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku
kontinuitu dostupné zdravotní
péče proběhlo v červnu 2019
mimo jiné jednání v Nemocnici
Varnsdorf. Na něm představitelé KZ vyslovili záměr obnovit
jednání o spolupráci, která byla
zahájena na konci roku 2017.
Krajská zdravotní ve spolupráci

přičíst i nedostatek prostředků na
obnovu budov, přístrojové a další vybavení. Na toto prostředky
z úhrad zdravotních pojišťoven
většině provozovatelů nemocnic
nezbývají. A v případě Lužické
nemocnice v Rumburku jde i o neuhrazení poskytnuté zdravotní
péče. Nemocnice se například snaží soudně vymáhat 15 milionů od
VZP za období před několika lety.
Špatně nastavená vyhláška o úhradách může ale podobnou situaci
vyvolat i jinde. Nejdůležitější je ale
to, že Lužická nemocnice zdravotní péči v dosavadním rozsahu poskytuje i přes vyhlášení insolvence.
Za to je potřeba nejen vedení nemocnice, ale především všem jejím
pracovníkům poděkovat. Významná budou jednání koncem července, kdy by Krajská zdravotní měla
již mít výsledky auditu a následně
jednala jak s VZP, tak s ministrem
zdravotnictví. Jejich výsledky sice
nelze předjímat, ale VZP již avizovala, že je připravena k vyřešení
zdravotní péče ve Šluknovském
výběžku pomoci. Ústecký kraj ale
především Krajská zdravotní dala
jasně najevo, že chce udělat maximum pro zachování zdravotní
péče v celém výběžku. Vede k tomu
řadu jednání a jsem přesvědčen, že
tomu tak bude.

Pavel Csonka (ČSSD), krajský
zastupitel
Situaci kolem Lužické nemocnice v Rumburku nelze popsat
několika řádky, za to se tímto
omlouvám. Předně je nutné říci,
že výstupy ministra zdravotnictví Vojtěcha k Lužické nemocnici
v různých médiích jsou naprosto
zcestné a neprofesionální a navíc
v rozporu s právním řádem naší republiky. Svoji odpovědnost se sna-

s Ústeckým krajem vypomáhá
situaci řešit již nyní. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je v případě ukončení
provozu nemocnice schopna
dočasně posílit posádky v této
oblasti. Vzhledem k nedostatku
personálu na chirurgii v Rumburku jezdí operovat lékaři
Krajské zdravotní a v době uzavření zdejších oddělení jsou
pacienti převáženi do Děčína.
Pokud by opravdu došlo k uzavření nemocnice je KZ připravena převzít pacienty z lůžkových
oddělení. Je ovšem dlouhodobým zájmem, aby v nemocnici
v Rumburku zůstala zachována
oddělení chirurgie a interny. To
jsou i stěžejní oddělení i z hlediska záchranné služby.

ží přenést na KZ, potažmo na Ústecký kraj. Takže pokud začneme
od základu, podle ústavního pořádku (článek č. 31 Listiny základních práv a svobod občanů) má
každý občan naší země právo na
přístup ke zdravotní péči a stát tuto
povinnost přenesl na zdravotní pojišťovny. Tedy opačně tuto povinnost v žádném případě nemá ani
ÚK ani KZ, jak nesmyslně si dovolí
tvrdit ministr. Starostové a občané
Šluknovska by měli své požadavky,
a tvrdím naprosto oprávněné, cílit
právě na tyto instituce a ministr
by měl neprodleně konat v dozoru
zdravotních pojišťoven zejména
VZP. Vlastníkem nemocnice je
město Rumburk, které dopustilo,
že je nemocnice je v insolvenčním
řízení. Vedení města mělo již dlouhodobě tlačit na pojišťovny a ministerstvo, aby situaci řešilo a to
buď v podobě zvýšených plateb za
provedené výkony formou efektivnějších úhradových vyhlášek. Proč
některé nemocnice dostávají za
stejné výkony více peněz a některé
méně? To je jeden z mnoha problémů našeho zdravotnictví. Naopak
z geografického hlediska a nutnosti zachování dostupnosti zdravotní
péče pro více než 50 tisíc našich
občanů je tato nemocnice strategicky velmi významná. My jsme si
vědomi politické odpovědnosti za
fungování dostupnosti péče v našem kraji, a proto malé nemocnice
dlouhodobě podporujeme stejně
jako nemocnice KZ formou dotačních programů například zvýšení
komfortu pacientů lůžkové péče.
I přesto, že odpovědnost je na straně státu a zdravotních pojišťoven,
tak KZ i kraj se zabývají převzetím
péče ve Šluknovském výběžku, ale
nemůžeme se chovat protizákonně
a neprofesionálně. KZ je obchodní společností v podobě akciové
společnosti, která se řídí zákonem
o obchodních korporacích a orgány této společnosti se musí chovat
jako řádní hospodáři a nevystavovat sebe trestně právní zodpovědnosti. KZ v souvislosti s řešením situace v Lužické nemocnici nemůže
ohrozit ekonomickou stabilitu
nezbytnou pro zajištění ekonomických a investičních potřeb ve svých
pěti nemocnicích. Již v minulosti
se jednalo několikrát o převzetí
Lužické nemocnice, ale vždy se vyskytl nějaký problém, ale výhradně
na straně Lužické nemocnice, jako
např. nemožnost dohledat ztracená akcie apod. Osobně mne velmi
trápí situace s dostupností péče,
zejména právě v této citlivé oblasti,
protože všichni budeme zdravotní
péči potřebovat. Pokud si někdo
historicky myslel, že si občané budou dojíždět za „lepší a kvalitnější
péčí“ do jiných velkých měst a dopustil privatizaci zdravotnictví, kde
se provozují pouze výdělečné dobře hrazené služby od pojišťoven,
a zapomnělo se na nejpotřebnější
obory interny, kde je nyní akutní
nedostatek lůžek, ale i personálu,
tak se šeredně mýlil. V Lounech
jsme to poznali velmi dobře. Závěrem si dovolím tvrdit, že ministerstvo zdravotnictví by mělo ze svých
rezerv finančně podpořit Lužickou
nemocnici a VZP zrovna tak by
měla nad rámec úhradové vyhlášky navýšit úhrady jako třeba jiným
poskytovatelům zdravotní péče
např. v Praze. No, a KZ a.s. musí
počkat na audit, který se v Lužické
nemocnici zpracovává a v souladu
s právními předpisy se rozhodnout
jakým způsobem péči případně
v této oblasti sanovat.

Ústecký kraj
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Nádraží Děčín – východ se dočkalo modernizace Dráha národního parku oslavila 5. výročí
V
D
ěčínské Východní nádraží
prošlo v uplynulých měsících rekonstrukcí a modernizací zabezpečovacího zařízení.
Investice Správy železniční
dopravní cesty přesáhla 140
milionů korun. U slavnostního
zprovoznění stanice nechyběl
hejtman Oldřich Bubeníček ani
primátor města Děčína Jaroslav
Hrouda.
„Opravou prošla silnoproudá technika, zejména osvětlení
stanice. Částečnou recyklací
materiálu původních nástupišť
nově vznikla nástupiště s bezbariérovým přístupem. Nová je
rovněž dopravní kancelář včetně
sociálního zázemí pro obsluhu.
Zabezpečovací zařízení je připraveno pro výhledovou změnu
stejnosměrné trakční soustavy
na střídavou,“ uvedl generální
ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Hejtman Bubeníček připomněl plánovaný projekt rekonstrukce druhé nádražní budovy,
která má mimo jiné sloužit pro
studenty ČVUT. „Vážím si investice do bezpečnosti a kvality
drážní dopravy. Věřím, že si cestující a především nákladní doprava najdou cestu na železnici,
aby se ulevilo silnicím,“ řekl dále
Oldřich Bubeníček.
Ředitel Oblastního ředitelství
SŽDC v Ústí nad Labem Martin
Kašpar zmínil již stopadesátiletou historii této stanice, přičemž
právě pro stav kolejiště a zabezpečovací techniky se jednalo
o první velký zásah a modernizaci.
Železniční stanice je součástí
tratí Ústí n. L. - Střekov – Děčín hl. n. a Děčín hl. n. – Česká
Lípa. Opravné práce, které stály
143 milionů korun, začaly v září

laky na lince U28 s obnoveným spojením Děčín – Bad
Schandau – Sebnitz – Rumburk
jezdí již pět let. Oslavit toto
významné výročí přišli do německého Sebnitz turisté a cestovatelé z obou stran hranice.
Celý víkend jezdily mimořádné
posilové vlaky mezi stanicemi
Mikulášovice a Bad Schandau.
Nechyběli ani zástupci Dopravy
Ústeckého kraje s informačním
stánkem pro zájemce o dopravu
a regionální turistiku.
Osiřelý koridor ožil dopravou v roce 2014 po 69 letech
také díky úsilí objednatelů dopravy, což byl na české straně

Nádraží Děčín – východ prokouklo.

loňského roku a skončily letos
v červnu. Součástí opravných
prací byla náhrada původního
elektromechanického
staničního zabezpečovacího zařízení takzvaným hybridním sta-

Ústecký kraj a na německé Vehrkersverbund Oberelbe. Díky
tomuto počinu mají k sobě
blíž jak místní obyvatelé, tak
návštěvníci národních parků
České Švýcarsko a Saské Švýcarsko. V tom nejlepším slova
smyslu dráha propojuje oba
regiony, proto i oslavy byly mezinárodní. Na stánku Dopravy
Ústeckého kraje byly odbaveny
stovky turistů z obou zemí. Velký zájem o dopravní informace
měli němečtí turisté. Ti velmi
rádi cestují veřejnou dopravou
a vyhledávají si zajímavé turistické cíle právě na území Ústeckého kraje.

vědlem, díky kterému došlo ke
zrušení dvou stavědel, zvýšení
propustnosti stanice a zvýšení
bezpečnosti. Pro cestující byl
instalován nový informační systém.

17. ročník cyklo – běhu za Českou republiku bez drog 2019

V

e čtvrtek 20. června se konal 17. ročník cyklo – běhu
za Českou republiku bez drog
2019. Svou podporu za Krajský
úřad Ústeckého kraje vyjádřil
předseda Výboru pro kulturu
a památkovou péči Jaroslav
Dubský.
Cyklo – běh je svým rozsahem
a intenzitou největší protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na drogovou negramotnost
u dětí a mládeže a zásadně volá
po zvýšení protidrogové osvěty
v naší zemi. Výrobci, propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dět-

skou naivitu a neznalost toho, co
drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost
rodičů a institucí. Akci organizuje občanské hnutí ŘEKNI NE
GROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU. K rozhodnutí nebrat drogy vede cesta prostřednictvím
včasného pochopení, co přesně
drogy jsou a co způsobují.
Cyklo – běh se koná u příležitosti Mezinárodního dne proti
zneužívání drog, který připadá
na 26. června. Trasa letošního
dvanáctidenního Cyklo – běhu
vede přes 39 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítá přes 1100
kilometrů.

Předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Jaroslav Dubský
vyjádřil akci podporu.

Cyklo – běh tak dává příkladnou naději, že aktivní osvěta
a vzdělávání o drogách je tímto
řešením. Nad akcí převzal zášti-

tu Výbor pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice Senátu a Parlamentu ČR.

O cyklostezkách na evropské úrovni Elektronické čipové karty DÚK

Ú

stecký kraj představil svou
aktivitu a úspěchy při budování sítě cyklostezek v regionu na největším cyklistickém
summitu Velo-city v irském Dublinu. Spolu s Nadací Partnerství se prezentovala především
páteřní Labská stezka, která je
vyhledávaným cílem turistů. Ústecký kraj aktuálně dokončuje
poslední tři úseky v rámci 3. etapy výstavby této cykloturistické
trasy evropského významu.
Ústecký kraj již investoval do
výstavby a úpravy cyklostezek
více než 500 milionů korun.
Kromě Labské stezky se jedná
také o cyklostezku Ploučnice,

Krušnohorskou
magistrálu
a další lokální cyklotrasy. Účast
na konferenci a setkání s odborníky z mnoha evropských zemí
byly dalším impulzem k rozvoji
dálkových cyklotras.
Na dublinské konferenci
vystoupilo přes 300 řečníků,
akci navštívilo více než 1 300
cyklonadšenců. Přednášky řešily témata, jako je rozvoj infrastruktury, životní prostředí,
moderní města, zelené stezky
či cykloturistika. Dublin byl vybrán záměrně jako město, které
usiluje o příjemnější a bezpečnější životní prostředí pro své
obyvatele.

mají od léta nový design

Ú

stecký kraj jako správce
integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) přistoupil
začátkem prázdnin k aktualizaci grafického provedení bezkontaktních čipových karet.
Důvodem byla zastaralost
stávajícího designu, který byl
vytvořen před pěti lety a již

zdaleka nereflektoval aktuální rozsah integrovaného dopravního systému v Ústeckém
kraji. Nový design karet DÚK
neupozaďuje žádný ze čtyř segmentů integrované dopravy
v kraji (železniční linky, autobusové linky, lodní linky a linky MHD). Dopravci budou při
vydávání jednotlivé typy v proporcích střídat. Nové grafické
provedení se začne dostávat do
oběhu postupně po dočerpání
již předtištěných zásob stávajících karet.

Oslavy 5. výročí propojení železniční trati Dolní Poustevna – Sebnitz proběhly o víkendu 6. - 7. července v německém Sebnitz v duchu spolupráce koordinátorů integrované dopravy v Ústeckém kraji (DÚK) a v Sasku (VVO).
Na menším snímku vlak linky U28 - Dráha národního parku.

Kamenický motoráček jezdí
během léta i ve všední dny

P

okud trávíte dovolenou v národním parku České Švýcarsko, Lužických horách nebo
kdekoliv poblíž České Kamenice a hledáte tip na jednodenní
výlet, máte během léta možnost
užít si jízdu historickým motoráčkem kterýkoliv den. Letos je
totiž turistická železniční linka
T1 mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem v provozu
od začátku června do 30. září
nejen o víkendech a svátcích ale
i ve všední dny.
Na lince jezdí v sobotu a v neděli historický motorový vůz
M 131.1, kterému se přezdívá
„Hurvínek“ a v pracovní dny
motoráček typu 810 s přezdívkou „Orchestrion“. Svoji historii

má i trať - zřídila ji Česká severní dráha jako odbočku z České
Kamenice k první sklářské huti
v Kamenickém Šenově už v roce
1886. V okolí trati Vás vybídne
k návštěvě řada zajímavých míst.
Z České Kamenice se můžete vydat na zříceninu hradu Kamenice
s dřevěnou rozhlednou nebo na
čedičovou vyhlídku Jehla. Nejnavštěvovanějším místem v okolí
dráhy je však Panská skála - národní přírodní památka a místo
dalekého výhledu, kde se natáčela
i slavná pohádka Pyšná princezna. V Kamenickém motoráčku
platí integrované jízdenky DÚK.
Plnohodnotné jízdné z České Kamenice do Kamenického Šenova
stojí 26 Kč, zlevněné 6 Kč.

Hurvínek v akci.

V kraji jezdí první integrovaný historický autobus

Z

ubrnická museální železnice a svazek obcí Úštěcka
zahájily historickou autobusovou linku T32 Úštěk - Zubrnice
a zpět. Autobusová linka nahrazuje zatím chybějící pokračování železničního spojení ze Zubrnic do Úštěka.
Spolku se podařilo zajistit jedinou pravidelnou historickou
autobusovou linku v České republice s integrací a moderním
odbavovacím systémem. Autobus bude jezdit přes zajímavá turistická místa, například obec Le-

vín, kde se v roce 1975 na nádraží
a trati natáčel film Páni kluci.
Historickým autobusem se
svezl také náměstek pro dopravu
Jaroslav Komínek. „Tato unikátní
autobusová linka bude pro turisty
určitě zajímavým zpestřením. Samotná vlaková linka T3 do Zubrnic
se těší zaslouženému zájmu cestujících i Ústeckého kraje a já osobně
fandím nadšencům, kteří se o trať
starají a mají s ní plány i do budoucna,“ řekl náměstek Komínek.
V současné době je na části
železniční tratě obnoven provoz

v délce šest km z Velkého Března
do Zubrnic, kde jezdí turistické
historické vlaky o všech víkendech a svátcích. Trať dříve dále
pokračovala dalších 13 km přes
Lovečkovice, Levín a Úštěk, kde
nyní provoz nahrazuje právě
historický autobus. Spolek má
v plánu postupnou obnovu trati.
V historickém autobusu Škoda 706 RTO platí integrovaný
tarif a jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Autobus
jezdí o sobotách a nedělích ve
dvouhodinových
intervalech

a ze Zubrnic přímo navazuje na
historické motoráčky železniční
linky T3 z Ústí nad Labem a Velkého Března. K výletu můžete
využít integrovanou jízdenku
DÚK z jakéhokoliv místa v Ústeckém kraji – jízdenky jsou
přestupní a platí ve vlacích, linkových meziměstských autobusech i ve většině MHD.

U stříhání pásky nechyběli představitelé obcí na trati - Levína, Lovečkovic
a Zubrnic, a také náměstek Jaroslav Komínek za Ústecký kraj.

Ústecký kraj
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak
regionální výrobci produkují výrobky nejvyšší kvality. Důkazem
toho je i další kvarteto firem z regionu, jejichž výrobky jsou proslavené po celé republice. Proto
si je nyní v článku podrobněji
představíme.

Tolštejnské slavnosti - Tolštejnské slavnosti se konají v sobotu 10. srpna 2019 v Jiřetíně
pod Jedlovou, vše je v historickém duchu. Součástí programu
je jarmark, krasodění, rytířská
klání, ukázky tradičních řemesel, světluškový pochod a večerní veselí u žejdlíku regionálního
piva. Na jarmarku najdete zboží
a dobroty, které běžně v marketu
nekoupíte. Atmosféra slavností
bývá srdečná i proto, že o dobrou
zábavu pečují muzikanti a kumštýři. A zatímco se tatínkové těší

duli, podvinky - vzory pro paličkování, páry dřevěných paliček,
nitě a špendlíky. Hotové výrobky
a paličkování si můžete vyzkoušet také v rámci tematických výstav a Paličkářského sympozia,
které Partnerský spolek pořádá.
na pořádný žejdlík piva a maminky obdivují výtvory z jiřetínského Krasodění, malí účastníci
mají největší radost z taškařic
živého loupežníka Vildy, který je
jako patron celého panství všude přítomný. A když soumrak
ukončí jarmareční mumraj, lidé
se na znamení bubnů shromáždí
na světluškový pochod a stoupají na posvátnou Křížovou horu,
odkud se vydávají se zapálenými
loučemi na hrad Tolštejn. Tam je
čeká ohňová show. Milovníci romantiky vystoupají až na vyhlídkovou plošinu, odkud mohou
pozorovat umění ohnivců, světelné scény v okolí hradu i hvězdy nad hlavou.

certifikáty se značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.
První za výrobek Krušnohorská
paličkovaná krajka a druhý za
zážitek Paličkování krušnohorské krajky, který si může vyzkoušet každý, kdo zavítá do prostor
Partnerského spolku v zámku
Valdštejnů v Litvínově, kde se
schází převážně dámské osazenstvo klubu každý pátek od
15 hodin. Hlavními pomůckami
pro tvorbu paličkované krajky
jsou herdule, což je pevný válec
naplněný různými přírodními
materiály, dále stojánek na her-

Krušnohorská paličkovaná
krajka - paličkovaná krajka se
vyrábí v Krušnohoří již od 16.
století. O obnovu této tradice se
snaží Partnerský spolek Litvínov, Klub Herdulky – Litvínovské krajkářky, které získaly dva

Autorská keramika pálená
v peci otápěné dřevem - výtvarnice Alena Šumová bere do rukou kus hlíny, která provází každý náš krok, vytvoří konvičku,
hrnek nebo misku. Dooblékne je
glazurou, nechá slinout ohněm.
Inspiruje ji příroda a dávnověk.
Na výrobcích používá živé glazury, kované doplňky, netradiční
technologie a vše, co je jen trochu jiné než normální. Keramiku
vypaluje v peci otápěné dřevem,
kde výpal je jedno velké dobrodružství, jehož výsledek nelze nikdy dopředu odhadnout. Každé

otevření pece skýtá nějaké překvapení a právě nevypočitatelnost je pro Alenu Šumovou důvodem, proč pálit živým ohněm.
Svou dílnu Alena má v kouzelném městyse Levín u Litoměřic,
kde je možné si keramiku přímo
zakoupit. Výrobky poznáte podle autorské značky s motivem
levínského kostela Povýšení sv.
Kříže. Výrobky jsou certifikovány značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
Dechový orchestr Lounská
třináctka - malý dechový orchestr Lounská třináctka byl
založen v roce 1980 a již v roce
1981 zahájil plodnou spolupráci
s Československým rozhlasem,
kdy byly natočeny první rozhlasové nahrávky. V roce 1983
vznikla myšlenka, která se později stala také názvem: „Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou“, a ta se konají

bez přestávky dodnes. Převážná
část vystoupení orchestru jsou
složena z tvorby známých českých skladatelů. Kromě polky
a valčíku jsou do repertoáru zařazovány i ostatní tance, aby si
každý přišel na své. Na vystoupeních si můžete poslechnout
a zatančit krom lidových, také
standardní nebo latinskoamerické tance v podání dechových
nástrojů. V roce 2019 kapela
získala certifikát POOHŘÍ regionální produkt® v kategorii Zážitky. Termíny a místa veřejných
vystoupení kapela pravidelně
uveřejňuje na svém webu a sociálních sítích.

Pro návštěvníky oceněné Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge se chystají novinky

N

áměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš,
v jehož gesci je právě regionální
rozvoj, se v ázerbájdžánském
Baku účastnil udělení statutu
kulturní památka UNESCO
pro hornický region. A jak tento
úspěch hodnotí s výhledem do
budoucnosti?
„Cesta k zápisu nebyla lehká,
jednou byla přihláška vrácena k přepracování, především
z důvodů nutnosti přepracování nominační dokumentace
na německé straně, takže finální podání přihlášky bylo na
začátku roku 2018. Hornická
krajina Krupka, Vrch Mědník
a Areál vápenky v Háji u Loučné pod Klínovcem mezitím navštěvovali komisaři ICOMOS

neohlášeně a v podstatě tajně,
aby UNESCO mělo jistotu.
V Ústeckém kraji jde především
o zápis Hornické kulturní krajiny Krupky, která má obrovský
turistický potenciál. To, že se
tak stalo je obrovský úspěch
a do budoucna pořádná porce
práce, v první řadě v marketingu a PR. Ústecký kraj hodlá
podpořit potenciál cestovního
ruchu, který z toho vyplývá.
Nejde jenom o Krupku, ale vzájemnou interakci s lázeňským
městem Teplice a Duchcovem,
kde na zámku pobýval Casanova. Nabízí se zde možnost
využití a budování ubytovacích
a stravovacích kapacit v rámci
destinačního
managementu
tvorby turistických balíčků,

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš v Baku na
udělování statutu památek UNESCO.

nabídky okolních turistických
atraktivit, což již dnes zastřešu-

je destinační agentura Krušné
hory. Mediální obraz, jenž nám

zápis přinesl, letos přivede větší počet turistů. Chystáme pro
ně v rámci destinace Krušné
hory nový web s informacemi,
který je celou hornickou oblastí provede. V samotné Krupce
lze nyní navštívit informační
centrum v Husitské ulici, odkud turistu nasměřují např. na
Hornickou naučnou stezku, do
Štoly starého Martina,“ uvedl
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Zdeněk Matouš.
Památky UNESCO mají nejvyšší stupeň ochrany. Z povinnosti státu takovéto památky
chránit vyplývají dotační programy Ministerstva kultury
na jejich podporu, ovšem ani
Ústecký kraj nebude stát stranou. „Právě dokončil projekt na

rekonstrukci Muzea v Husitské
ulici v Krupce, které se stane
Hornickým muzeem, ať již z dotačních prostředků, nebo prostředků kraje. Samotná Krupka,
které se zápis nejvíce týká, se na
příliv turistů připravuje. Zatím
chybí potřebná doprovodná infrastruktura, takže se plánují
velkokapacitní parkoviště až pro
600 aut, mobilní aplikace jako
cizojazyčné průvodce po městě.
Zkrátka zápis Hornické kulturní
krajina Krušnohoří /Erzgebirge na světový seznam památek
UNESCO podpořil v rámci regionálního rozvoje její potenciál
stát se turistickou perlou Evropy
s novými pracovními a podnikatelskými příležitostmi,“ doplnil
náměstek Zdeněk Matouš.

Léto ve skalách vám vyhraje víkendový pobyt Okres Ostróda je bohatý především na lidi, kteří v něm

P

ískovcová skalní města –
unikát tří krajů v České republice. Celé území severních
a severovýchodních Čech, protkané pískovcovými skalními
labyrinty, mnohdy s tajemnými
hrady a zříceninami, výraznými kopci vulkanického původu,
s dech beroucími výhledy od
Krušných hor k Ještědu, Krkonoším, Orlickým horám až
k Praze a obkroužené ze tří stran
korytem řeky Labe, je turisticky
mimořádně atraktivní a nemá ve
své rozmanitosti srovnání v celé
Evropě.
Letošní léto ve skalách je navíc
výherní. Pokud turista navštíví
až do konce října tři skalní města

- Český ráj, Broumovsko a České
Švýcarsko a nasbírá tři určená
razítka, může vyhrát víkendové
pobyty a další hodnotné ceny.
„Návštěvníkům chceme ukázat, že trávit léto v našich destinacích má smysl,“ řekl Pavel
Lisák, koordinátor společného
produktu Skalní města. Turisté totiž často netuší, co vše se
v regionech skrývá. Díky této
soutěži však jsou motivováni
objevovat krásy skalních měst
i v sousedních oblastech,“ doplnil Lisák.
V každé z výše uvedených oblastí jsou určena tři místa, kde
je možné orazítkovat soutěžní
kupon. Na Broumovsku na vás

čekají u vstupu do Teplických
skal, na zámku v Dolním Adršpachu, kde najdete i horolezecké muzeum a v chatové
osadě Ostaš. Český ráj zvolil za
soutěžní místa hrad Valečov,
Prachovské skály (vstup) a hrad
Valdštejn. V Českém Švýcarsku
musí návštěvníci zamířit do informačních center v Jetřichovicích, v Děčíně – knihovna anebo
do Domu Českého Švýcarska
v Krásné Lípě.
Soutěžní kupon najdou zájemci na pultech informačních
center skalních měst, na soutěžních místech a online na www.
skalnimesta.cz, kde je možné si
ho vytisknout.

žijí, uvedl při návštěvě Polska hejtman Ústeckého kraje

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček se zúčastnil slavnostního zasedání
zastupitelstva okresu Powiat
Ostróda, které se konalo u příležitosti dvacátého výročí vzniku
tohoto samosprávného celku.
Do Polska přijel hejtman s českou delegací na pozvání starosty
Andrzeje Wiczkowského. Kraj
má s Powiatem Ostróda dlouhodobou partnerskou spolupráci.
„Je to pět let, co Ústecký kraj
podepsal partnerskou smlouvu
s okresem Ostróda. Jsem rád,
že jsem se tu mohl setkat s bývalým starostou Wlodzimierzem Brodiukem, se kterým jsem
tuto smlouvu podepsal. Za celou
českou delegaci vám blahopřeji
k výročí vzniku okresu. Dvě desetiletí – to už je významná doba
a může se tak hodnotit to, co se
povedlo či nepovedlo. Okres je
bohatý nejen přírodou, ale především lidmi, kteří v něm žijí,“
uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.
Během tří dní, které česká
delegace strávila v Polsku, navštívila i krásy Ostródského
okresu. Zavítala do Grunwaldu,
kde se v roce 1410 konala jedna
z nejvýznamnějších bitev polské
historie (Jan Žižka zde bojoval

Více o Ostródě na
www.kr-ustecky.cz/polska-republika-okres-ostroda/d-1682153
na polské straně). Projela se
také kanálem Ostróda – Elblag,
který je velkým turistickým
lákadlem. Poslední den došlo
i na návštěvu rekreační oblasti
Staré Jablonki, kde se konalo
Mistrovství Evropy v plážové
házené mužů a žen. V rámci
sportovního dne se uskutečnilo
mezinárodní fotbalové utkání
na vodě mezi zástupci domácí
samosprávy Ostróda, Ústeckým
krajem, ukrajinským regionem

Nadwirniański a litevským regionem Wilenski. Ústecký kraj
spolupracuje s polským okresem převážně v oblastech sportu či turistického ruchu. Oba
regiony se navíc v roce 2017
zavázaly, že se budou vzájemně
propagovat v rámci evropských
veletrhů cestovního ruchu. Mladí kluci z Regionální fotbalové
akademie zase si v rámci svých
soustředění měří síly se stejně
starými hráči Ostródy.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček pronesl na ostródském zámku projev.

Ústecký kraj
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Dobrý list komory získalo
30 absolventů středních škol

O

kresní hospodářská komora Most již posedmnácté
ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních
škol, a to jak v maturitních, tak
učebních oborech, Dobrým listem komory. V letošním roce
převzalo toto prestižní komorové ocenění v obřadní síni města
Mostu 30 absolventů středních
škol na Mostecku.
Nad slavnostním předáváním
převzal záštitu hejtman Oldřich
Bubeníček, který také oceněným
osobně blahopřál. „V Ústeckém

kraji si vážíme všech vzdělaných
lidí, ať už šikovných řemeslníků
nebo vysokoškoláků. V dnešní
době tu nouzi o práci určitě mít
nebudete, proto zůstaňte v kraji,
žije se tu dobře,“ apeloval na absolventy hejtman Bubeníček.
Dobré listy předával předseda
Okresní hospodářské komory
v Mostě Rudolf Jung, mezi dalšími hosty pak byli viceprezident
Hospodářské komory ČR Roman Pommer, radní města Most
Václav Zahradníček či místostarostka Litvínova Erika Sedláč-

ková. Akce probíhala za účasti
zástupců všech škol, jejichž žáci
ocenění získali.
Ani letos nechybělo ocenění
Dobrý list komory „Uznávaný
tovaryš řemesla“, který převzali
absolventi, kteří ukončili střední
vzdělání výučním listem. OHK
Most spolu se střední školou,
která držitele navrhuje, dobrým
listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je
připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Studenti Ústeckého kraje zabodovali v Praze

V

letošním školním roce
měl Ústecký kraj hned dva
zástupce v ústředních kolech
jazykových olympiád. Jednalo
se o olympiádu v ruském a v německém jazyce. Ústřední kolo je

vždy vyvrcholením klání v okresních a krajských kolech, zde se
setkávají ti nejlepší.
V olympiádě v ruském jazyce re
prezentoval Ústecký kraj Stanislav
Podynskyy, v kategorii III. obsadil

3. místo. V německém jazyce zastupoval Ústecký kraj Alois Habětín,
který obsadil 2. místo. Oba účastníci studují na Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě.
Připravila: Kamila Pálová

Jedna z oceněných si jde pro diplom.

Absolventky zdravotnické školy dostaly diplomy na hradě Střekov
Předseda
Výboru
pro
zdravotnictví Ústeckého
kraje Pavel Csonka přišel na
hrad Střekov osobně poblahopřát k úspěšnému absolutoriu
studentkám z oboru Diplomovaná dentální hygienistka a Diplomovaný farmaceutický asistent.
„Velmi si vážím těchto mladých
lidí, kteří si vybrali náročné zdravotnické povolání. Budu velmi
rád, pokud zůstanou pracovat
v některém ze zdravotnických
zařízení v našem kraji,“ uvedl ve
svém projevu k přítomným Pavel
Csonka.

Litoměřické gymnázium slaví „stovku“

G

ymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích
slaví úctyhodné výročí, 100 let fungování tohoto významného vzdělávacího pracoviště. Při
této příležitosti se gymnázium kromě ohlédnutí

Děkan Přírodovědecké fakulty docent Michal
Varady ukazuje osvědčení o ustanovení gymnázia
fakultní školou.

za bohatou a pestrou minulostí dočkalo ocenění
v podobě získání titulu Fakultní škola Filozofické
a Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
V zaplněném školním atriu přivítala všechny
studenty, rodiče, přátele školy a významné hosty ředitelka Radka Balounová, která zdůraznila,
jakou ctí je pro ni práce ředitelky, kterou přijímá
s velikou pokorou. Za Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy, se ujal slova hejtman Oldřich
Bubeníček: „Gratuluji k tak významnému výročí
a doufám, že studenti a absolventi rádi zůstanou
působit v našem regionu, který vzdělané a pracovité lidi potřebuje.“ Škole blahopřál a přál úspěchy
i do dalších let také náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd a místostarosta Litoměřic a absolvent gymnázia Karel Krejza.
Následovalo slavnostní odhalení desky, která
informuje, že Gymnázium Josefa Jungmanna je
fakultní školou hned dvou fakult Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. Toho se spolu s ředitelkou
Balounovou zhostili děkani fakult, profesorka Michaela Hrubá za Filozofickou fakultu UJEP a docent Michal Varady za Přírodovědeckou fakultu.
Oba zdůraznili již fungující spolupráci obou škol.

Desítky dětí si vyzkoušely branný závod
O pohár hejtmana Ústeckého kraje

M

uzeum civilní obrany
v Ústí nad Labem hostilo
slavnostní vyhlášení branného
závodu O pohár hejtmana Ústeckého kraje. Po okresních kolech se v krajském městě uskutečnilo finále, ze kterého vzešli
finalisté v jednotlivých věkových
kategoriích (od 4. do 9. tříd ZŠ).
Sportovní akce, které se letos
zúčastnilo 25 tříd z celého regionu, byla pod záštitou hejtmana
Oldřicha Bubeníčka. Ten také
nemohl chybět na slavnostním
ceremoniálu, kde dětem předával medaile, diplomy a těm nejlepším tašky od Ústeckého kraje.
Žáci základních škol museli
během okresního a krajského
kola plnit vědomostní testy na
téma civilní obrany a museli také
zvládnout testy fyzické zdatnosti

(běh, hod granátem či střelbu ze
vzduchovky na terč). V nejmladší kategorii vyhrála ZŠ Litvínov
– Hamr, mezi páťáky zvítězila ZŠ
Mnetěš, mezi šesťáky ZŠ Chaba-

řovice, v kategorii sedmých tříd
vyhrála ZŠ Štětí Ostrovní, mezi
osmáky dominovali žáci ZŠ Lenešice a v nejstarší kategorii zvítězila ZŠ Duchcov J. Pešaty.

Každý oceněný žák dostal od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka medaili.

Slovenskou prezidentku obsluhovali na Pražském
hradě žáci a žákyně Hotelové školy v Teplicích

Ž

áci a žákyně 2. ročníku Hotelové školy Teplice opět
obsluhovali na Pražském hradě.
Tentokrát se jednalo o slavnostní oběd u příležitosti první
zahraniční návštěvy slovenské
prezidentky Zuzany Čaputové.
A jak to probíhalo? Studenti
byli hned po příjezdu na hrad
rozdělení do různých funkcí
a dostali svůj úkol. Následoval
nácvik na banketovou obsluhu
a poté samotná akce. Je již tradicí, že studenti hotelové školy
získají v průběhu studia tuto
cennou zkušenost – obsluhoval
jsem na Pražském hradě.

Studenti 3. ročníku ústecké obchodní akademie
a jazykové školy absolvovali odbornou praxi v Londýně

D

evatenáct studentů Obchodní akademie a jazykové
školy s právem státní jazykové
zkoušky Ústí nad Labem využilo
možnost vycestovat na tři týdny do Londýna za pracovními
zkušenostmi. Projekt Erasmus+
pod záštitou Evropské komise
směrovaný na prohloubení odborného vzdělávání žáků byl realizován formou praktické stáže
v anglickém podniku či organizaci. Evropský grant dotoval nejen
dopravu žáků a doprovodných
osob na místo stáže, ale i ubytování v hostitelských rodinách,
stravu, pracovní umístění a místní dopravu. Cílem projektu bylo
zvýšení kvalifikace žáků v oboru,
nabytí odborných a jazykových

Studenti dostali k vysvědčení i certifikáty

P

oslední školní den byl pro
některé studenty 3. ročníků
Evropské obchodní akademie
Děčín trochu jiný. Kromě vysvědčení zároveň obdrželi certifikát ze zkoušky ENTER a vysvědčení o státní zkoušce
z kancelářského psaní na klávesnici.
Moderní zkoušky z obchodní korespondence ENTER se
zúčastnilo 46 žáků a všichni
letos obstáli. Úspěšným slože-

ním zkoušky získali účastníci
certifikát, kterým prokazují,
že v souladu s normou ČSN 01
6910 ovládají všechny formy
moderních způsobů komunikace v obchodním styku, včetně
náročných příloh.
Jedenáct žáků třetích ročníků
se rozhodlo jít ještě dál a vykonat pod dohledem komisařky
z Národního ústavu odborného
vzdělávání v Praze státní zkoušku z kancelářského psaní na klá-

vesnici. I tady slavili naši studenti stoprocentní úspěch.
Zvládli opis na rychlost
a přesnost, který bývá největší
překážkou. Písemnosti, obchodní dopis do předtisku a tabulku
v Excelu, vyhotovili velmi dobře.
Jsme jednou ze dvou škol, která
se pravidelně této zkoušky zúčastňuje.
Všem žákům gratulujeme
k úspěchu. Byly to jejich první
větší zkoušky na půdě Evropské

Žáci a žákyně se starali o slovenskou prezidentku.

obchodní akademie. Celý rok se
připravovali, a proto se jim povedlo zúročit všechny znalosti
a dovednosti z oblasti obchodní
korespondence a získat tak odměnu v podobě certifikátu nebo
vysvědčení o státní zkoušce.
Připravily: Mgr. Renata Němečková, vyučující PEK a Mgr.
Liana Cihelková
Studenti 3. ročníků s certifikáty z psaní na stroji.

znalostí a získání povědomí o obchodě v evropské velmoci.
První pracovní den byl věnován školení a seznamování
s cestováním po Londýně, pravidly a řády, bezpečností na pracovních místech i v rodinách.
V následujících týdnech všichni
studenti vykonávali svou praxi
v obchodních společnostech,
realitních kancelářích, vzdělávacích centrech, charitativních
organizacích, aj. Zabývali se zde
administrativou, komunikací se
zákazníky, pracovali s interními
databázemi, rejstříky a agendami a dalšími aspekty obchodního typu.
Volný čas žáci trávili především prozkoumáváním Londý-

na a jeho zákoutí, návštěvami
památek, nákupy, společně
s rodinou či svými vrstevníky.
Během stáže je doprovázela
Lucie Krejčová a později Jitka
Burdová. Během stáže probíhaly návštěvy na pracovištích, kdy
byla monitorována práce žáků,
probíhaly diskuze s manažery
a supervizory o náplni, výkonu
a pracovních výsledcích praktikantů.
Studenti byli stejně jako
v předchozích letech chváleni
především za své pracovní nasazení. Vytyčené cíle projektu
byly splněny a věříme, že našim
žákům zvýší šance na uplatnění
v budoucí kariéře.
Připravila: Mgr. Ivana Bennett
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Na olympiádě dětí a mládeže se nejvíce dařilo
krajským plavcům a gymnastkám
Pokračování ze strany 1
V soutěžích družstev byly nejúspěšnější zlaté skokanky na
trampolíně a mezi kolektivními sporty chlapci U14, kteří si
z basketbalového turnaje odvezli
bronzové medaile. Výčet zlatých
umístění ještě v atletice doplnila skokanka do výšky Karolína
Chýlová a gymnastka Clarissa
Čondlová.
„Olympiáda se povedla. Počasí vyšlo, jen pro některé sportovce, kteří závodili venku na
slunci, bylo až velké vedro. Ka-

ždopádně zisk 36 medailí je pro
Ústecký kraj dobrým počinem,“
uvedla po skončení sportovního
svátku Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy.
Štafetu po Liberecku přebírá
pro rok 2020 Karlovarský kraj,
kde se vůbec poprvé v historii
her uskuteční zimní varianta
Olympiády dětí a mládeže.

VÝROČÍ

P

rvní srpnový den roku 1879 zemřel
Václav Babinský, legendární lupič z Pokratic na Litoměřicku. Okolo roku 1830
zorganizoval malou loupežnickou bandu,
se kterou přepadal pocestné. Poprvé byl
zatčen 19. ledna 1832, když se při kontrole
prokázal místnímu rychtáři Václavu Frankemu falešnými doklady. Byl
obviněn z dvanácti zločinů, ale prokázáno mu jich bylo jen šest. Kriminálním soudem byl 1. prosince 1840 odsouzen k 20 letům těžkého
žaláře. Babinský se stal motivem seriálu Slavné historky zbojnické.
řed 187 lety se v Děčíně narodil Miroslav Tyrš (vlastním jménem Bedřich Emanuel Tirsch). Děčínský rodák,
pedagog, estetik a historik umění se proslavil především jako zakladatel Sokola.
Byl rovněž iniciátorem prvního všesokolského sletu v r. 1882. Zemřel v Rakousku
dne 8. 8. 1884.

P

Odhodlání volejbalistů Ústeckého kraje bylo velké, ale
v silné konkurenci obsadili 12. místo.

Druhý ročník netradičního sportovního klání se blíží
O tyto medaile (viz snímek) se 24.
srpna porvou účastníci Miladatlonu
2019 - terénního triatlonu a kvadriatlonu na Miladě nedaleko krajského
města. Sportovní akce se uskuteční
pod záštitou Martina Kliky, 1. náměstka
hejtmana Ústeckého kraje. Více o závodu na stránkách www.miladatlon.cz.

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

KOTLÍKOVÁ DOTACE 4. VÝZVA

VYHLÁŠENÍ PODMÍNEK VÝZVY
Vyhlášení 4. Výzvy v Ústeckém kraji
červenec 2019

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT
Zahájení příjmu elektronických žádostí
16. září 2019 od 10:00 hod.
KDO MŮŽE ŽÁDAT

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace
Předpoklady:
 odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou
kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 morální a občanská bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost,
 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící
a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:
 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona
č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku
k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
 doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a
skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 strukturovaný profesní životopis,
 lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší
2 měsíců,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
 koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky
v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
od 1. 11. 2019.

Fyzická osoba vlastnící rodinný dům určený k bydlení
v Ústeckém
kraji,
maximálně
o
3 bytových
jednotkách, který je vytápěn převážně kotlem
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2.
emisní třídy.

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT

Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu,
které jsou uvedeny v seznamu podporovaných
výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 3. kolo
(117. výzva SFŽP od 2019) vedeném na webových
stránkách SFŽP - https://svt.sfzp.cz/

VÝŠE DOTACE

Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.

Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
 Plynový kondenzační kotel
~ 95 tis. Kč
 Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním
~ 100 tis Kč
 Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná
čerpadla
~ 120 tis. Kč
 Obce v prioritním území navýšení o
+ 7 500 Kč

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT
Výdaje na realizaci
od 15. července 2015.

výměny

jsou

 je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí
(exekutorská či soudcovská zástava nebo
vyvlastnění);
 dochází-li
k převodu
nebo
přechodu
práv
k nemovitosti;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání
žádosti neuhrazené finanční závazky po lhůtě
splatnosti vůči poskytovateli;
 v případě, že žadatel bude mít k termínu podání
žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
u finančního úřadu, okresní správy sociálního
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo
Státního fondu životního prostředí České republiky,
tj. je dlužníkem státu.

PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI

 vybrat
nový
tepelný
zdroj
ze
seznamu
podporovaných výrobků;
 připravit
fotodokumentaci
stávajícího
kotle
napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso;
 zajistit doklad o kontrole technického stavu
původního kotle;
 zajistit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

ŽÁDOST O DOTACI

 vyplnit elektronickou ŽÁDOST O DOTACI na
webových stránkách Ústeckého kraje. Předkládání
žádosti bude možné výhradně elektronickou
formou s následným doručením písemností;
 další informace budou dostupné na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Webové stránky Ústeckého kraje:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

způsobilé

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE
POSKYTNUTA

 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna
(jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle
na tuhá paliva s automatickým či poloautomatickým
přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle a
elektrokotle;
 na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva
splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti
(nejdříve od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám,
Nová zelená úsporám nebo ze společných programů
na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým
krajem a Ministerstvem životního prostředí;
 na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího
vzduchu pomocí ventilátoru;
 na přestavbu stávajícího kotle;
 na výměny v domech určených k rekreaci nebo pro
krátkodobé ubytování nebo výhradně k podnikání;

Kontaktní osoby
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie,
přípravy a realizace projektů
Ing. Tomáš Vaněk
vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová
bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková
boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Tereza Farská
farska.t@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová
feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová
franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik
minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová
radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Jitka Salačová
salacova.j@kr-ustecky.cz

475 657 511
475 657 279
475 657 986
475 657 580
475 657 392
475 657 354
475 657 363
475 657 514
475 657 368

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 20. 9. 2019 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku
označte „Konkurs: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - neotvírat“.

Jirman: Chtěl bych rozšířit kapacitu včelstev a zaměřit se na chov včelích matek

Ú

stecký kraj v roce 2018
vypisoval již třetím rokem dotační titul pro začínající
podnikatele. Dnes představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Při rozhodování mi pomohlo
hlavně to, že této práci se včelami se již volnočasově věnoval
praděda, děda i můj otec. Ten mi
s prací i radami stále pomáhá.

Při snůšce a práce kolem vytáčení medu se zapojuje celá naše
rodina, včetně mého dědy, který
se také mnoho let včelám věnoval. Již od dětství jsem pomáhal
kolem úlů. Práce se mi líbila a to
také přispělo k tomu věnovat se
včelám profesně. V zaměstnání,
kam jsem každý den dojížděl,
jsem nebyl spokojen nejen s finančním oceněním. Více mi vyhovuje individuální práce, vidím
výsledky a jsem svým pánem.

Jméno a příjmení:

Hynek Jirman

Věk:

29 let

Vzdělání:

Střední odborné s maturitou
– technický obor

Místo podnikání:

Dolní Poustevna

Předmět podnikání:

včelí farma, zvěřina

Neměl jste obavu z rizika?
Samozřejmě že měl a stále
mám. Ale mám oporu ve svých
rodičích a blízkých. Při rozhodování jsem čerpal ze zkušeností,
ale i poptávky z okolí po včelích
produktech.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
S administrativní částí podnikání jsem se vypořádal vcelku
rychle i s ohledem na vstřícnost
a pomoc při zakládání firmy.
Problém vidím v tom, že je nutno přejít z hobby včelaření na
hlavní pracovní činnost s ohledem na čas, finance i materiální
zajištění.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano. Podnikání v tomto oboru
jsem začal již před získáním dotace z Ústeckého kraje. Podpora

byla vítanou pomocí při nákupu.
Větší problém byl s finančním
zajištěním, kromě dotace jsem
musel zvážit a požádat o půjčku.
Dotaci jsem získal i z Úřadu práce na rozjezd živnosti.
K čemu jste dotaci především využil?
Podpora byla využita na nákup materiálu na zbudování zázemí a pro rozšíření včelí farmy.
Konkrétně na výrobu včelích
rámků, které jsou nutností pro
rozšíření včelstev, dále dřevo na
výrobu podmetů úlů a dalších
nutných potřeb pro včelaření.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Rozšíření na minimální kapacitu 200 včelstev a tím se
i zaměřit na chov včelích matek a samozřejmě i rozšíření
nabídky včelích produktů. To
znamená nabízet nejen kvalitní med ale i další produkty

jako je medovina, propolis,
pylové produkty. Vzhledem
k tomu, že jsem si rozšířil obor
podnikání i o zpracovávání
zvěřiny a výroby masných výrobků ze zvěřiny, chtěl bych
obohatit náš region o kvalitní
a chutné produkty pro zdravou výživu.

Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Nebát se pustit se do práce,
která ho baví. Zkusit se přenést
přes riziko neúspěchu, získat
nové životní zkušenosti a věřit,
že práce, kterou dělám, má smysl. Důležitá je samozřejmě pomoc a ochota od rodiny.

Ústecký kraj
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V ústeckém muzeu se konalo 1. Kulturní fórum Ústeckého kraje

krátce

P

Ž

rvní Kulturní fórum Ústeckého kraje na téma „Role kulturních institucí ve vzdělávání“,
které uspořádala Severočeská
vědecká knihovna za finanční
podpory Ústeckého kraje, bylo
určeno pro pracovníky kulturních a vzdělávacích institucí a zástupce jejich zřizovatelů, starosty
měst a obcí, odbornou veřejnost,
akademické pracovníky a studenty. Úvodní slovo přednesla radní
Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová.
Odborné příspěvky poskytly
účastníkům prostor pro diskuzi, která podpořila nezbytnost
spolupráce mezi resorty kultury
a školství při propojování formálního a neformálního celoživotního vzdělávání v kulturních

institucích – knihovnách, muzeích, galeriích a dalších neziskových organizacích. Příspěvky se
pokusily najít odpovědi na otázku, jak mohou kulturní instituce
podpořit celoživotní vzdělávání, které by se mělo vyrovnat se
změnami v oblasti kreativního
průmyslu 4.0., které klíčové
kompetence je třeba rozvíjet
k přežití v době informační revoluce a zda je nutná spolupráce
kulturních a vzdělávacích institucí v době digitalizace.
Závěr 1. Kulturního fóra patřil
diskuzi a workshopu s názvem
„Poker nebo bridge“. Pro zájemce byla připravena prohlídka
zrekonstruované Wolfrumovy
vily SVKUL, Poradenského
a edukačního centra SVKUL

áci Základní umělecké školy Žatec tvořili na zámku Krásný Dvůr
pod vedením lektorů z platformy „Máš
umělecké střevo?“ a současného sochaře Aleše Nováka. Správa státního
zámku Krásný Dvůr společně se Zámeckým spolkem a platformou „Máš umělecké střevo?“ připravila díky podpoře Ústeckého kraje tři vzdělávací výtvarné workshopy pro žáky základních, středních a uměleckých škol z Žatecka,
Podbořanska a Kadaňska.

N

1. kulturní fórum Ústeckého kraje zahájila radní pro kulturu Jitka
Sachetová.

a také expozic Muzea města Ústí
nad Labem. Záštitu nad akcí
převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Hlavním

partnerem celé akce byl Ústecký
kraj.
Zdroj: Severočeská vědecká
knihovna

Královnou Českého Švýcarska se stala Norka Heineová

N

orská cyklistka Vita Heineová ovládla letošní ročník
mezinárodního etapového závodu Tour de Feminin. Vítězka
časovky uhájila v závěrečné etapě s cílem v Krásné Lípě první
místo před druhou Polkou Aurelou Nerlovou o 22 vteřin. Bronz
si do Ruska odvezla Elizaveta
Ošurkovová. Nejlepší z tuzemských závodnic byla na 12. místě
Nikola Bajgerová. Zkušená mistryně světa z dráhy Jarmila Machačová obsadila 24. místo. Letošní ročník byl kvůli deštivému
počasí bohatý na pády. Všechny
se však obešly bez zranění. Foto:
Tomáš Fúsek

sobotu 24. srpna bude
na hranicích s Německem mezi obcí Schmilka a Bad
Schandau probíhat společné
cvičení německého a českého
integrovaného
záchranného
systému i úřadů a dalších spojených institucí na obou stranách hranic. V odpoledních
hodinách dojde k simulované
nehodě vlaku u obcí Schmilka
a Schöna způsobené předstíraným sesuvem půdy. Přinášíme
vám několik informací o dopravních omezeních v místě konání cvičení:
• Od 16.30 hodin bude v obou
směrech uzavřena železniční
trasa v údolí Labe mezi Bad
Schandau a zastávkou Schöna.
V této době nebudou jezdit ani
dálkové, ani příměstské vlaky.
Příměstské vlaky budou na německé straně končit na nádraží

T

radiční pietní akce si u pomníku
obětem Českého Malína před městským hřbitovem připomněla tragickou
událost ze 13. července 1943. Nacisté
tehdy obsadili Český i sousední Ukrajinský Malín a postříleli nebo upálili
374 Čechů, 26 Poláků a 132 Ukrajinců. Mezi pozvanými nechyběl
ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

A

Nepojede vlak, záchranáři budou cvičit železniční nehodu

V

a Šluknovském zámku a v zámeckém parku se konal 14. ročník
Zámeckých slavností v renesančně barokním stylu. Na akci přijal pozvání od
starostky města Evy Džumanové hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Přítomný byl i náměstek hejtmana Petr Šmíd. Kromě dvoudenního hudebního programu, ve kterém účinkoval David Koller
či Jožka Černý, nechyběly ani akce pro děti.

v Bad Schandau. Uzávěra želez- a Prossen docházet k výskytu doniční trasy potrvá přibližně do pravních omezení pro soukromá
vozidla, jelikož se zde bude popůlnoci.
• Cyklostezka Labe bude na hybovat velké množství vozidel
Dopravními omezeními v oblasti Cvičení ochrany před katastrofami Schöna 2019
levém břehu řeky uzavřena pro
jakoukoliv cyklodopravu v době
od 15.30 do 24 hodin mezi zastávkou Schöna a mostem přes
Krippenbach v místní části Krippenbach. Rovněž nebude možné provozovat na cyklostezce
Labe jiné sportovní aktivity jako
např. skating.
• Mezi Gelobtbachmühle
(hranice s Českou republikou)
a začátkem místní části Krippen
bude zákaz vstupu na turistické
stezky, vedoucí ze směru Reinhardtsdorf a Schöna k cyklostezce Labe – především se bude jednat o stezku Hirschgrundweg.
• Na pravé straně řeky Labe
bude na B172 mezi bývalým
hraničním přechodem Schmilka

zásahových jednotek a záchranné služby. Více informací najdete na webových stránkách:
www.lds.sachsen.de/cz

V

rámci jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje se uskutečnilo
oficiální rozloučení s krajským koordinátorem BESIP Janem Pechoutem,
který po více než 28 letech svou kariéru
v problematice bezpečnosti silničního
provozu k 30. červnu uzavřel. Za roky úspěšné a příkladné spolupráce mezi Ústeckým krajem, BESIPem a krajskou dopravní policií poděkovali osobně hejtman Oldřich Bubeníček a náměstek pro
dopravu Jaroslav Komínek.

N

a letní škole pro učitele z Ústeckého kraje se zaměřením na
biologii, která byla pořádána v rámci
projektu IKAP B, se Mgr. Magdalena Kopuncová dozvěděla o projektu
Chráníme mořské želvy. Tento projekt
pomáhá chránit želvy na ostrově Borneo, kde je jedno z největších líhnišť želv na světě. Vyučující neváhala, a hned se s žáky
z Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky v Ústí nad Labem do projektu zapojili. Na podzim udělali první sbírku, kdy vybrali více než šest tisíc korun a v květnu
(ke Světovému dni želv) udělali další sbírku. Díky těmto penězům vydražili v ZOO Ústí nad Labem, která k tomuto dni pořádala řadu osvětových akcí, krásný obraz. „Je skvělé, že díky svým
aktivitám Ústecký kraj inspiruje, a že v našem kraji žijí mladí
lidé, kteří chtějí pomáhat a nemyslí jen na sebe,“ řekl náměstek
hejtmana Martin Klika.

Místo nehody

Oblast cvičení (na všech komunikacích může dojít k částečným
omezením)
Uzavřené silnice, Cyklostezky a stezky pro pěší
Uzavřená parkoviště a místa pro parkování
Objízdná trasa

Mistrovství České re

utocamp Osek se nachází pod
Krušnými horami a patří k těm
nejlepším kempům v regionu. Proto
se vedení města před začátkem léta
rozhodlo zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Od června tak nově nabízí
i ubytování v moderních chatkách s vlastním sociálním zařízením
a kuchyňkou. Objekty si přišel prohlédnout hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. V rámci revitalizace autokempu vyrostlo
v areálu s koupalištěm pět nových dřevostaveb. Veškeré náklady
v hodnotě 13,5 milionu korun si hradilo město samo. Podle starosty Jiřího Macháčka čekají finanční návratnost do deseti let.
„Chatky vypadají krásně. Pevně věřím, že se v nich turistům bude
dobře bydlet a že se budou do Ústeckého kraje rádi vracet,“ uvedl
hejtman Oldřich Bubeníček.

publiky

ích
profesionáln
ých hasičů
a dobrovoln
v požárním sportu

Nad Roudnicí se proháněla letadla,
Memorial Air Show přilákal tisíce lidí

30. 8. — 1. 9. 2019

MĚSTSKÝ STADION
ÚSTÍ NAD LABEM
GENERÁLNÍ
PARTNER

TITULÁRNÍ
PARTNEŘI

Letiště v Roudnici nad Labem hostilo po dvou letech opět velkou leteckou událost Memorial Air Show 2019. Akce, kterou podpořil
Ústecký kraj, je zapsána do programu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje. Pravidelně se show účastní historická vojenská letadla i moderní proudové stíhačky z České republiky a zahraničí. Diváci dále
obdivovali sportovní akrobatická letadla při exhibici v čele s mistrem
Evropy a vicemistrem světa Martinem Šonkou.
Foto: Deník/Karel Pech

Ústecký kraj
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Sklářem roku se stal nejlepší střelec žlutomodrých Jakub Hora

P

římo v AGC Aréně Na Stínadlech se uskutečnilo vyhlášení prvního ročníku fotbalové
ankety Sklář roku za uplynulou
sezónu. Slavnostní předávání
cen si nenechalo ujít asi sedm
set diváků.
Hned v úvodu návštěvníci galavečera zavzpomínali minutou
ticha na bývalého předsedu představenstva FK Teplice Štěpána
Popoviče a na bývalého manažera
mládeže Romana Husáka, kteří
nás nedávno opustili. Při nové tradici, jakou galavečer Sklář roku
má být, se bude také pravidelně
udělovat cena za celoživotní přínos teplickému fotbalu. Tuto cenu
při jejím prvním vyhlášení dostaly

dvě největší osobnosti moderní
historie klubu, obě bohužel in memoriam. Cenu obdrželi dlouholetý ředitel FK Teplice František
Hrdlička a dlouholetý předseda
představenstva Štěpán Popovič.
Z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy
představenstva FK Teplice Pavla Šedlbauera ceny převzali syn
Františka Hrdličky Michal a syn
Štěpána Popoviče Radek, oba pánové si vysloužili potlesk ve stoje
od publika.
Oldřich Bubeníček a Pavel
Šedlbauer předávali také hlavní
cenu celého večera. Kategorie
„Sklář roku“ je určena pro nejlepšího hráče kategorie dospě-

stečtí plavci, reprezentující Střední průmyslovou
školu Resslova a zároveň tým
Ústecké akademie plaveckých
sportů, se vrátili z Mistrovství
světa škol v plavání v brazilském Riu de Janeiro s individuálními úspěchy.
Václav Šonka společně s Ondřejem Kubínkem doprovázeli
mladé talenty Pavla Ouředníka,
Vojtěcha Janečka, Filipa Sonnenberga, Vojtěcha Šedu, Davida
Řezáče a Matěje Mrázka, ve které vkládali velké naděje.
I přes konkurenci nejlepších
plavců ze sedmnácti zemí světa
se česká výprava může chlubit
velmi dobrými výsledky. V celkovém pořadí se chlapci umístili na 9. místě. V individuálním

hodnocení se hned dva ústečtí
plavci stali středoškolskými mistry světa. Vojta Janeček si pro
titul doplaval na trati 50 metrů
prsa, a Pavel Ouředník, který

Nejlepší střelec a Sklář roku Jakub Hora.

lých a tu si za svou životní sezónu
vysloužil Jakub Hora. Vyhlášení
se uskutečnilo pod záštitou hejt-

mana Oldřicha Bubeníčka a za
podpory Ústeckého kraje.
Zdroj: zitteplice.cz

stejnou distanci plaval volným
způsobem.
Na dvojnásobné stometrové
trati volným způsobem obsadil
Pavel Ouředník v novém osob-

Úspěšní plavci se sešli u hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

ním rekordu druhé místo. Polohová štafeta ve složení Vojtěch
Šeda, Vojtěch Janeček, Filip
Sonnenberg a Pavel Ouředník
obsadila nepopulární 4. místo.
Kluci si akci v exotické Brazílii pochvalovali. „Plavalo se na
bazénu, kde se konaly v roce
2016 v rámci olympiády plavecké sporty, konkrétně skoky do
vody a synchronizované plavání.
Voda v bazénu byla rychlá. Plavalo se nám dobře, což se pak
promítlo i ve výsledcích,“ konstatoval jeden z plavců.
Díky těmto úspěchům se tým
i s ředitelem školy Jaroslavem
Marešem dostavil na Krajský
úřad Ústeckého kraje, kde se jim
od hejtmana Oldřicha Bubeníčka dostalo uznání.

Hendikepovaní sportovci si užili tradiční desetiboj

D

omov „Bez zámků“ Tuchořice opět
uspořádal tradiční sportovní hry, které
proběhly v areálu Domova. Podpořit sportovce přijeli předseda Výboru pro sociální
věci Zastupitelstva Ústeckého kraje Dominik Hanko, vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková a starosta Obce Tuchořice
Ladislav Kubiska. Her se zúčastnilo osm
družstev.
Na prvním místě se umístilo družstvo z Domovů sociálních služeb Litvínov, druhé místo

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali bustu královny Judity,
která je u vstupu do Císařských
lázní v Teplicích. Na výhru se
může těšit: Jiří Stehlík z Teplic, Jana Kroutilová z Varnsdorfu a Jertta Kofroňová z Bíliny. Výhercům gratulujeme.

Dobrá reklama pro školu i kraj. Úspěšné plavce z ústecké školy ocenil hejtman

Ú

červenec 2019

získalo domácí družstvo Tuchořice „C“, třetí
skončilo družstvo z Háje u Duchcova.
První den se sportovci zúčastnili štafetového běhu – Memoriálu Pavla Dvorského,
kdy po dobu jedné hodiny běhali po vytyčeném okruhu s cílem zaběhnout co nejvíce
kilometrů. Letos sportovci uběhli celkem
14 700 m. Samotné sportovní klání - „desetiboj“ pak začal druhý den. Všech deset
disciplín bylo přizpůsobeno pro sportovce
s těžším postižením.

Dnešní hádanka nás zavede za drobnou sakrální památkou, která byla opravena
v roce 2018 a to i za přispění
Ústeckého kraje, který poskytl
v rámci Programu na záchranu
a obnovu drobných památek
dotvářejících kulturní krajinu
Ústeckého kraje na obnovu
této památky částku 30 000 korun. Jedná se o drobný objekt
s vyznačením letopočtu 1915,
který je v majetku obce. Napo-

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava 50 let numismatiky na
Chomutovsku a zmatené peníze
provede návštěvníky zmatenými
dějinami peněz zemí zapojených do
první světové války. K vidění bude
mnoho zajímavých bankovek, mincí
a dokonce i poklady nalezenými v našem blízkém okolí. Návštěvníci se
seznámí i s historií místního numismatického spolku. Součástí výstavy
je oblíbený doprovodný program.
K vidění do 29. září.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Vítězné družstvo z Litvínova.

víme, že se nachází v blízkosti
kostela sv. Petra a Pavla, který
je prohlášený kulturní památkou. Víte, o jakou drobnou památku v litoměřickém okrese
se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 14. srpna
2019 na e-mailovou adresu:
flochova.m@kr-ustecky.cz
nebo na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

Výstava 300 let morového sloupu
v Teplicích (1719-2019) je věnována výročí vztyčení jednoho z největších a nejkrásnějších děl vynikajícího
světoznámého barokního sochaře
Matyáše Bernarda Brauna, morového sloupu na Zámeckém náměstí
v Teplicích. K vidění do 3. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Thonetky – svět ohýbaného nábytku představí vznik a rozvoj průmyslové výroby ohýbaného
nábytku, který byl v době Rakousko-Uherska celosvětovým fenoménem.
K vidění jsou zejména výrobky světoznámé firmy Gebrüder Thonet ze
sbírky ohýbaného nábytku soukromé
prodejní galerie. Výstava potrvá do
1. září. Výstava Jak šel čas…s muzeem ukáže, jaké osudy budovu muzea
provázely, jaké architektonické zajímavosti ukrývá a jakých historických
událostí byla svědkem. Představeny
budou historické fotografie z bohatého fotografického archivu, dobové
grafické listy i autentické stavební
plány. K vidění do konce prosince.

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Výstava Africký šperk ze sbírky
Marie Imbrové představí více než

200 exponátů. Africké šperkařství
má tisíciletou tradici a nezastupitelnou roli v místních kulturách a váže
na sebe role, které v evropském kontextu již nevnímáme. Šperk etnického charakteru prezentuje svého
nositele. K vidění do 30. září. Výstava
Napoleonika je pořádaná ke 250.
výročí narození generála, konzula
a císaře Napoleona Bonaparte (1769
- 1821). Na výstavě uvidíte různá
vyobrazení jeho postavy i předměty
související s napoleonskou tematikou. V několika vitrínách jsou umístěny zajímavosti jako, knihy, medaile, grafické listy. Součástí výstavy
jsou i zbraně z muzejních sbírek, výstroj, nejrůznější modely, figurky
vojáků a mnoho dalších zajímavostí.
Potrvá do konce září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
V rámci sběratelské výstavy
Panenky Věry Věnčigrochové si
návštěvníci mohou prohlédnout
nejrůznější typy panenek a dalších
doplňků. Výstava potrvá do 30. září.
Výstava Osudy židovských rodin na
Lounsku představí židovské obyvatelstvo v Lounech a okolí. Návštěvníky seznámí s historií synagogy
nebo židovských hřbitovů. Představí
například osud Josefa Bulovy, který
emigroval do Ameriky, kde vybudoval světoznámou hodinářskou firmu.
Na výstavě, která potrvá do 15. září,
budou k vidění také rituální předměty z 18. až 20. století.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Výstava „Bez tatíčka“ - Pomníky Velké války 1914 – 1918 v Ústeckém kraji návštěvníkům přiblíží
okolnosti vzniku pomníků Velké války, zmapuje jejich fondy a prezentuje
segmenty umělecky nejzdařilejších
pomníků na území Ústeckého kraje.
Výstava potrvá do 31. srpna.

křížovka o ceny

O

tázka Jak se jmenuje město v novém filmu Ondřeje Trojana? byla tajenkou naší červnové křížovky. Odpověď na ni byla:
Šlukdorf. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje
dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Ivana Zeisová z Mostu, Helena Kavalcová z Litoměřic, Andrea Kuzderová z Varnsdorfu, Hana Charvátová z Rumburku a Helena Nádvorníková z Děčína. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červencová křížovka má v tajence
otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do
středy 14. srpna 2019, adresujte je na Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. mediální komunikace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
n. L., elektronicky na hnizdil.v@kr-ustecky.cz. Heslo: KŘÍŽOVKA.
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